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Solo: Turfa com perlite de preferência com um pouco mais de perlite para ser bem

arejado.

Vasos: Para plantas adultas devem ser suspensos e permitir que a água em excesso

escoe.

Rega: Geralmente e devido ao uso de vasos suspensos a rega é feita à superficie do

solo.

Luz: Sol directo / Sombra com bastante luz.

Humidade: Preferem humidades relativas muito elevadas, acima dos 80%.

Temperatura: Temperaturas máximas pelos 30 graus Celsius e mínimas pelos 15

graus Celsius.

Local: Interior preferencialmente

Dormência: Não tem.

Reprodução: Estacas / Sementes requer o pólen de uma planta macho para polinizar

a flor da planta fêmea / Divisão de novos rebentos.
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É uma planta encantadora! Tratase de um hibrido fácil de cuidar e que cresce

relativamente rápido. O frio no Inverno terá sempre repercussões negativas, a planta

pode abrandar ou parar o crescimento e inclusive morrer. No entanto está longe de ser

impossível manter a planta o ano todo em exterior, nesse caso é importante estar

tanto quanto possível abrigada do frio e contar com algumas horas de sol durante o

dia.

A humidade é sem dúvida um factor muito importante e utilizar um borrifador com

água para ir humedecendo as folhas é claramente uma vantagem no seu

desenvolvimento principalmente na fase de desenvolvimento dos seus jarros.

Para esta planta são aconselhados os vasos suspensos e a rega feita na superfície do

solo e deixando escorrer o excesso de água, no entanto, plantas que durante o dia

estão várias horas submetidas a contacto de sol directo, sendo que a água esgota e o

solo seca rapidamente eu aconselho o uso de qualquer tipo de reservatório de água

para manter o solo constantemente húmido durante as horas de maior calor pelo

menos.

Quanto à captura e digestão das presas, as Nepenthes têm algumas das mais

maravilhosas armadilhas, tanto em eficácia como na beleza, são algo realmente digno

de ser observado.

Relativamente à Nepenthes Ventrata, as armadilhas são de tamanho pequeno a médio,

produzindo néctar na zona do perístoma e por baixo da tampa, são uma atração para

os insetos. O néctar produzido tem também um efeito intoxicante para vários insetos

o que contribuí para a sua desorientação e vulnerabilidade para mais facilmente

acabarem por cair para o interior da armadilha. Geralmente cerca de um terço da

armadilha está coberta de líquido em parte produzido no interior da armadilha e

muitas vezes misturado com a água da chuva, o facto de os insetos irem caindo para o

interior e a sua luta para não se afogarem vai estimulando nas glândulas a produção

de ácido e enzimas digestivas. Dissolvidas as presas as glândulas absorvem depois os

nutrientes desse suco enriquecido.




